
 
 

 

   
   

 

 

 

  

  
Invitație de participare la studiul anual KPMG pe 
tema transformării HR-ului 
Ne bucurăm să vă invităm să participați la studiul KPMG pe tema transformării HR-ului, care va 
oferi informații și date comparative în ariile transformării, tehnologiei și strategiilor operaționale 
pentru HR.  

La studiul de anul trecut au participat 854 de executivi din 52 de țări. Anul acesta ne bucurăm să 
invităm și organizațiile din Romania să se alăture acestui studiu, care explorează următoarele 
arii: 

• Inițiative de HR   
• Tehnologia HR   
• HR analytics   
• Capabilități de HR   
• Forța de muncă digitală   
 
Studiul poate fi completat până cel mai târziu 31 Martie 2017.  

Când vor fi disponibile rezultatele? 
Rezultatele finale vor fi disponibile în perioada mai-iunie 2017.  

Participanții vor primi un raport individual, ce le va permite să analizeze cum se compară 
organizația lor cu alte organizații participante, în ariile acoperite de studiu. KPMG va dezvolta 
de asemenea materiale la care vor avea acces toți participanții (de ex. rapoarte consolidate, 
blog, etc), pe baza analizei datelor colectate. 

În funcție de numărul de participanți din fiecare țară se vor prezenta și rezultatele specifice la 
nivel de regiune/țară. Toate răspunsurile vor fi confidențiale, iar rezultatele vor fi publicate doar 
în formă agregată. 

Pentru mai multe detalii despre studiu, vă rugăm să accesați aici FAQ, un document cu 
întrebări frecvente, sau să ne contactați direct. 

 

https://kpmgmssdesign.blob.core.windows.net/kpmgmssdesign/eComms/GM-ECOM-03504/2017HRT-Participant-FAQ.PDF
https://kpmg.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_eWn8cQhHR46G3K5&Q_JFE=0


 

Rezultatele și concluziile studiului vor fi o sursă bogată de informații pe 
teme strategice de HR și tehnologie 

Datele colectate prin acest studiu dar și concluziile trase pe baza acestuia, vor fi o sursă 
bogată de informații utile pentru planificarea strategică pe teme de HR și tehnologie.   

Știm că timpul Dvs. este valoros și apreciem participarea Dvs. la acest studiu, ce va contribui 
la construirea unor date comparative pentru România pe teme strategice cheie pentru HR în 
zilele noastre.  

Toate companiile participante la studiu vor beneficia de participarea gratuită a unui 
reprezentant, la un curs KPMG, organizat până la sfârșitul anului 2017, pe o temă la alegerea 
Dvs. din oferta noastră de cursuri, ca urmare a invitațiilor transmise.  

Mădălina Racovițan 
People Services Leader 
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Privacy | Legal 
 
Ați primit acest mesaj de la KPMG Romania. Dacă doriți să fiți dezabonat de la comunicările 
KPMG, vă rugam apăsați aici.  
 
© 2017 KPMG Romania S.R.L., o societate cu raspundere limitata de drept român, membra 
a retelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG 
International”), o entitate elvetiana. Toate drepturile rezervate.  
 

 

  
  

 

 

http://www.kpmg.com/socialmedia
http://www.kpmg.com/app
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/privacy.html
https://home.kpmg.com/xx/en/home/misc/legal.html
mailto:ro-fmkpmginro@kpmg.com?subject=Dezabonare%20Buletin%20People%20Services
https://twitter.com/KPMGRomania
http://www.linkedin.com/company/kpmg-romania
https://www.facebook.com/KPMGRomania/
https://www.youtube.com/channel/UCNCmxm5jAht3vrjdizpUrEg
https://plus.google.com/114185589187778587509
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http://www.kpmg.com/app
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